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Abstrakt 
Bakgrund: Intensivvårdspatientens sömn nattetid är fragmenterad och blir i stor 

utsträckning störd, vilket gör att en vila på dagen behövs; en strukturerad vilostund. För 

återhämtning och läkning av sjukdomstillstånd är det viktigt att patienten får den vila 

denne behöver. Sömnbrist och brist på vila leder till svårigheter att komma ur respirator, 

längre sårläkning och i slutändan längre vistelsetid på intensivvårdsavdelningen. En 

strukturerad vilostund är en avsatt tid på dagen där meningen är att 

intensivvårdspatienten ska vila, utan att bli störd mer än vad sjukdomstillståndet tillåter. 

Det finns främjande åtgärder som kan utföras för att ge intensivvårdspatienten en god 

vilostund.  

Syfte: Syftet är att observera den strukturerade vilostunden inom intensivvården, med 

hjälp av fyra frågeställningar. 

Metod: Studien är gjord på två olika intensivvårdsavdelningar, vilket har genererat 41 

observationer. Designen är en prospektiv observationsstudie med kvantitativ ansats. 

Analysen tolkas med deskriptiv och analytisk statistik.  

Resultat: Resultatet visar att de främjande åtgärder som observerats inte görs i full 

utsträckning. Den strukturerade vilostunden blir störd bland annat av samtal i 

vårdrummet och ljud från övervakningsutrustning. Den strukturerade vilostunden störs i 

snitt 25 gånger och den längsta sammanhängande tid utan störningsmoment är i snitt tio 

minuter, dock observerades som mest 67 störningsmoment. Den längsta 

sammanhängande vilan uppmättes till 48 minuter och den minsta vilan till tre minuter.   

Slutsats: Den strukturerade vilostunden störs frekvent, trots att riktlinjer finns för en 

strukturerad vilostund. Då det är frekventa störningar innebär det att möjligheten för 

vilan blir för kort för att gynna återhämtning och därmed risk för förlängt 

intensivvårdsbehov.  

 

 

Nyckelord 
Strukturerad vilostund, petfri tid, dagtidsvila, intensivvård, intensivvårdsmiljö, 

omvårdnad vid intensivvård. 

 

Tack 
Tack till de intensivvårdsavdelningar som medverkat i observationsstudien  
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Abstract 
Background: Patients sleep in the intensive care units (ICU) is fragmented. There is a 

need for a daytime rest, quiet time, to help the patient heal and recover from critical 

illness. Sleep deprivation and lack of rest might lead to difficulties of extubation, 

prolonged healing of wounds and it may result in prolonged stay in the ICU. A quiet 

time is a period during the day, where the goal is patient rest, without any unnecessary 

interruptions. There are promotional actions that can be used to make the patients’ rest 

as good as possible.  

Aim: The aim of this study is to observe the structured daytime rest in ICU, with the 

help of four questions.  

Method: This study is done at two ICU’s in Sweden, which has generated 41 

observations. The design is a prospective quantitative observational study with 

descriptive and analytic statistics.  

Result: The result shows that the promotional actions observed aren’t used to the full 

extention. The daytime rest is interrupted, amongst other things, by conversations in the 

IC-room and from alarms of the surveillance equipment. The daytime rest is disturbed 

25 times in mean, and the longest coherent rest fort the patient is ten minutes in mean. 

The top number for disturbances during the daytime rest is 67 times. The longest 

coherent rest was 48 minutes and the shortest rest three minutes. 

Conclusion: The daytime rest is frequently being disturbed in spite of there being a 

structured daytime rest protocol. This leads to that the possibility for a rest to recover is 

to short to do so, which can lead to a prolonged stay at the ICU.  
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1 Inledning 
Under författarnas VFU hösten 2017 noterades att patienterna på 

intensivvårdsavdelningen inte fick tillräckligt med sömn nattetid på grund av bland 

annat störande ljus och ljud. Intensivvårdsavdelningarna har som rutin att ha en 

strukturerad vilostund mitt på dagen för att kompensera den bristfälliga nattsömnen. Det 

som också noterats är att även den strukturerade vilostunden är bristfällig på grund av 

störande ljus och ljud, samt nödvändiga undersökningar och åtgärder. Då det i en 

intensivvårdsmiljö finns medicinteknisk utrustning som låter och larmar, samt att 

personal ständigt finns närvarande, är det svårt för intensivvårdspatienten att uppnå god 

sömn eller vila. Kroppen återhämtar sig vid vila och det är viktigt att 

intensivvårdspatienten lämnas ostörd i den mån det går, om sjukdomen tillåter det. 

Eftersom det finns många störande moment i intensivvårdsmiljön är det således inte 

självklart att patienten får den vila eller sömn han/hon behöver för att läka och 

återhämtas. Detta har lett till att författarna ser ett problem med patienternas vila och 

sömn på intensivvårdsavdelningar. Det har väckt ett intresse om vad forskningen visar 

och vilken forskning som är aktuell om sömn och dagtidsvila för intensivvårdspatienter. 

För att kunna genomföra en studie inom rimliga tidsintervall valde författarna att 

koncentrera sig på dagtidsvilan och observera störande moment under denna och 

främjande åtgärder. I denna studie har dagtidsvilan, den strukturerade vilostunden, på 

två olika intensivvårdsavdelningar observerats. På båda avdelningarna råder 90 minuters 

dagtidsvila eller petfri tid, vilket innebär att patienten inte ska vidröras eller störas i 

onödan, och det är denna som observerats i denna studie.  

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Intensivvård 

Inom intensivvården, liksom all annan sjukvård, gäller Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30). Lagen innefattar att sträva efter en god hälsa och en vård på lika villkor för 

samtliga inom befolkningen, då grundpelaren för all vård är att respektera alla 

människors lika värde. Hälso- och sjukvården skall ständigt sträva efter att förebygga 

ohälsa och vård ska bedrivas så att kraven på en vård med hög kvalitet uppfylls, bland 

annat, och vara av hög hygienisk standard. Kraven innefattar även att uppnå patientens 

behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet samt grundas på respekt för patientens 

autonomi och integritet (a.a.). Definitionsmässigt består intensivvård enligt 

Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan (2012) av diagnos, 

monitorering, behandling och vård av patienter som har behandlingsbar reversibel svikt 

i ett eller flera organsystem. Dagens intensivvård är extremt högteknologisk med flera 

olika medicintekniska apparater exempelvis övervakningsutrustning, 

läkemedelspumpar, sondmatspumpar, respiratorer, dialysapparater och övrig nödvändig 
utrustning. Den medicintekniska utrustningen är enligt Larsson och Rubertsson (2012) 

nödvändig för att bedriva intensivvård på ett effektivt och patientsäkert sätt, men 

välfungerande intensivvård kräver utöver medicinteknisk utrustning högspecialiserad 

vård från ett multidisciplinärt team. Vårdteamet som finns kring patienten består av 

läkare, sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård, undersköterskor och 

sjukgymnaster. Anestesiolog alternativt intensivvårdsläkare är koordinatorn i 

vårdteamet och utnyttjar även specialister inom respektive specialitet beroende på vad 

det aktuella sjukdomstillståndet involverar (a.a.). 
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2.1.1 Intensivvårdssjuksköterskans kompetens och ansvar vid intensivvård 

Intensivvårdssjuksköterskors kompetens är, enligt Kompetensbeskrivningen för 

intensivvårdssjuksköterskan (2012), av mycket stor vikt för intensivvårdspatienten och 

innefattar det mesta som rör patientens vård på intensivvårdsavdelningen. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna leda, prioritera och fördela arbetet inom teamet 

och sträva efter en personcentrerad och patientsäker vård.  I det ingår bland annat att 

kunna bedöma intensivvårdspatientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov. Det innefattar bland annat att vårda patienter i alla åldrar med svikt i ett eller 

flera organ orsakat av olika diagnoser, se intensivvårdspatientens individuella behov av 

övervakning, omvårdnadsåtgärder och genomföra ordinerade medicinska åtgärder samt 

vara beredd på förändringar i patientens tillstånd. Allt omvårdnadsarbete kring 

intensivvårdspatienten ska genomföras enligt evidens och beprövad erfarenhet som 

finns för att minimera risker och förebygga ohälsa (a.a.). För att säkerställa fortsatt hög 

kvalitet inom verksamheten ska det finnas rätt utbildad personal som systematiskt och 

fortlöpande utvecklas enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

 

2.1.2 Att vårdas på en intensivvårdsavdelning 

I intensivvårdsmiljön har det visat sig att det finns många faktorer som låter. Det är 

konversationer mellan personalen i olika kategorier och medicinteknisk apparatur. Allt 

detta bildar en uppsjö av olika ljud som stör patienterna. Lägg också till telefoner som 

ringer, dörrar som öppnas och stängs och ventilationen i rummet så har blir det en 

relativt osund ljudmiljö att vistas i enligt Konkani, Oakley och Penprase (2014). Dock 

är det så inom all hälso- och sjukvård, och då även inom intensivvården, att det ställs 

krav enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) på att det ska finnas bra lokaler och 

adekvat utrustning för att kunna ge vård med hög kvalitet. Enligt Almerud, Alapack, 

Fridlund och Ekebergh (2007) kan intensivvårdspatienten märka av den främmande 

miljön genom sin syn, hörsel, lukt, känsel och känslor. Den högteknologiska 

intensivvårdsmiljön beskrivs därför av intensivvårdspatienter som okänd, obegriplig och 

ibland skrämmande. Att som patient hamna på en intensivvårdsavdelning kan vara att 

konfronteras med sin egen dödlighet. Patienterna är svårt sjuka och i livshotande 

tillstånd, vilket skapar en beroendesituation till vårdpersonalen, då tilliten läggs i 

vårdarnas och vårdens händer. Patienterna blir låsta till sängen, knutna till maskiner och 

känner sig inte sedda. De blir ett paket i kombination med tekniken (a.a.). 

 

2.2 Sömn  

Redan Florence Nightingale uppmärksammade behovet av sömn hos sina patienter. Hon 

har noterat att patienter som väcks eller inte får tillräckligt med sömn blir mer irriterade 

och har mer smärtor än de som får vila/sova ordentligt. Likaså jämför hon med sömn 

hos friska; om de sover på dagen kan de få svårt att sova på natten. En sjuk behöver mer 

sömn och om denne sover mer på dagen förbättras även nattsömnen (Nightingale, 
1989). 

“Onödig buller är således den mest omänskliga brist på omvårdnad som kan drabba vare 

sig friska eller sjuka” (Nightingale, 1989, s 57). 

 

Broman (2010) menar att människan är inställd på att vara vaken när det är ljust, och 

sova när det är mörkt och kroppen har skapat sig metoder för sömn och vila. Kroppen 

utsöndrar melatonin, ett trötthetshormon, vilket börjar göras när det mörknar och då blir 

kroppen trött och människan upplever trötthet. Tröttheten är också beroende av hur lång 

vakenheten varit – ju längre vakenhet, desto tröttare människa. Minskad halt av 

melatonin gör att kroppen vaknar och känner sig piggare (a.a.). 
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Enligt Almeida, Silva, Souza och Silva Magro (2016) är optimal tid med sömn 8 timmar 

för en intensivvårdspatient men 6 timmar bedöms som tillräckligt. Även om 

intensivvårdspatienten kommer upp i ca 8 timmar sömn per dygn, menar Friese, Diaz-

Arrastia, Frankel och Gentilello (2007) att patienter i samband med intensivvård har 

totalt sett mindre REM-sömn (rapid eye movement) då sömnen är fragmenterad, vilket 

leder till brist på djupsömn. 

 

2.2.1 Sömnbrist 

Enligt Broman (2010) leder sömnbrist till bland annat koncentrationssvårigheter. En 

person som har varit vaken i 24 timmar visar samma koncentrationsnivå som vid en 

promille alkohol i blodet. Det har visat sig att upprepade nätters sömn med 6 timmar 

eller mindre relativt fort ger besvär som lättirritabilitet och koncentrationssvårigheter. 

Kroppen kan klara sig utan rätt mängd sömn ett tag, men om sömnen inte kommer 

ikapp blir kroppen fort utmattad.  

Sömnbrist har enligt Åkerstedt (2002) effekter på både immunförsvar och insulinets 

effekter. Dessutom ses en ökad risk för sjuklighet vid extrem sömnbrist, det vill säga 

mindre än fyra timmars sammanhängande sömn. Flertalet studier hänvisar till att brist 

på sömn och vila ger svårigheter för tillfrisknandet av intensivvårdspatienten med bland 

annat både förlängd respiratortid, svårigheter att läka sår, ökad risk för IVA-delirium 

samt ökade stressnivåer (Friese et al, 2007; Olson, Borel, Laskowitz, Moore & 

McConnell, 2001; Tamburri, DiBrienza, Zozula & Redeker, 2004;  Walder, Francioli, 

Meyer, Lancon & Romand, 2000). 

 

2.3 Strukturerad vilostund 

I detta stycke kommer även främjande åtgärder för vila och störande moment under den 

strukturerade vilostunden att beskrivas.  

I Sverige används begreppet strukturerad vilostund för att beskriva dagtidsvilan inom 

intensivvården. Den engelska motsvarigheten till detta benämns i artiklar som quiet time 

(egen kursivering). Quiet time definieras enligt Olson et al. (2001) som att ljus 

reduceras, ljud reduceras samt att besökare och konsultationer minimeras.  

 

Dennis, Lee, Knowles Woodard, Szalaj och Walker (2010) påvisar positiva resultat i 

ljudnivån på en intensivvårdsavdelning där quiet time har införts. De påvisar också att 

viss påverkan av hur avdelningen är byggd och strukturerad gör hur ljudet fortplantas 

till patienterna. Syftet med quiet time i studien är att bland annat minska ljudnivån för 

att främja vila för patienterna. Eliassen och Hopstock (2011) hänvisar till att vilan för 

intensivvårdspatienten främjas genom att erbjuda patienten öronproppar och sovmask 

då det kan öka chansen till god vila och sömn. De menar också att andra främjande 

åtgärder går att utföra inför patientens vila både dagtid och nattetid. Förslag på sådana 

åtgärder är att utföra munvård, ge adekvat smärtlindring, reducera volymen på 
medicinteknisk utrustning, informationsskylt på draperi eller dörr om vila samt justera 

ventilatorn. Att lägesändra patienten och utföra massage ses också som främjande 

åtgärder för vila. För att reducera ljus anser författarna att det är viktigt att använda sig 

av persienner och rullgardiner samt att dämpa ljuset i taket (a.a.). Olson et al. 

(2001)  påvisar signifikant skillnad i patientens vila genom att sänka ljud- och ljusnivån 

på medicinteknisk utrustning och belysning i intensivvårdsmiljön.  

 

Flera studier pekar på olika störande moment som stör sömnen/vilan hos patienten. 

Friese et al. (2007), Giusti, Tuteri och Giontella (2016) samt Tamburri et al. 

(2004)  menar alla att nattsömnen för intensivvårdspatienten störs och sömnen blir 

fragmenterad. Bland annat påvisar de att patientens grundsjukdom och 
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omvårdnadsbehov ger ökad störningsfrekvens beroende på allvarlighetsgrad. Författarna 

till de olika studierna kommer fram till varierande resultat för hur många gånger 

patienten störs. Resultaten visar på störningsfrekvens som varierar från var tionde minut 

till ca 37 minuter mellan störningarna. Detta genererar låg andel djupsömn för 

patienterna.  

Sömn störs enligt Walder et al. (2000) av intensivt och varierande ljus, därför 

rekommenderas tillräckligt med ljus för att kunna vårda utan att det upplevs störande för 

patienten. Ljusstyrkan bör minskas framförallt på patientsal, men även i korridorer och 

på sjuksköterskeexpeditionen, vilket ökar chanserna för längre episoder med sömn och 

vila.  

 

2.4 Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram utgår från två centrala begrepp, vila och miljö och dessa 

används som utgångspunkt vid analys av data. Begreppen kopplas till resultatet i 

resultatdiskussion för att ge en vårdvetenskaplig kontext till problemområdet. I 

uppsatsen är det en induktiv ansats på den teoretiska referensramen, och med detta 

menas enligt Henricsson (2012), att den används i en avslutande reflektion.  

 

2.4.1 Vila 

Vila är, enligt Asp (2017), ett komplext begrepp med många innebörder. Att vila ställs 

emot begreppet av icke vila, det vill säga att till exempel vara i rörelse. Att vara i behov 

av vila är till exempel att ha utfört något som är tröttande eller skapar leda. Behov av 

vila uppstår också av att vara i disharmoni, då det blir ansträngande till sist för 

individen. Vidare beskrivs olika essenser av vila, att vila inte enbart behöver vara att 

lägga sig ner och ta en tupplur till exempel, vila blir också att kunna skapa harmoni. 

Vad som skapar harmoni för var och en är ytterst individuellt och gör att vårdaren måste 

känna in sin patient för att förstå vad som är vila för denne. En innebörd av vila är att 

kunna släppa taget i tillit, vilket patienter gör, eller behöver göra till sina vårdare för att 

kunna vila. Att kunna känna sig trygga i att deras behov kommer att bli tillgodosedda av 

vårdaren. Vila blir också att kunna distansera sig från yttre stimuli, såsom ljus och ljud 

för att kunna hamna i harmoni igen(a.a.). En aspekt på vila kan också vara aktiviteter 

och intryck som ger glädje och energi, till exempel besök av anhöriga eller närstående, 

vilket enligt Asp (2015) kan leda till att patienten vilar genom att undvika tankar om sitt 

sjukdomstillstånd.  

 

2.4.2 Miljö 

En viktig aspekt för att förstå den strukturerade vilostunden inom intensivvården är 

miljön. Miljön inom intensivvården är präglad av högteknologisk apparatur och 

svårigheter att behålla eller upprätthålla patientens integritet. 

Ylikangas (2017) beskriver patienters upplevelse av miljön som både trygg, då de är 
uppkopplade till apparatur dygnet runt samt att personal hela tiden är närvarande, och 

otrygg då det oftast finns medpatienter på samma sal som kan skapa oro. Tekniken både 

skapar trygghet och väcker oro hos patienterna då den på ett sätt gör att det finns 

vårdare ständigt finns nära dem och tittar till dem men också att med tekniken upplevs 

ett icke-vårdande. Med tekniken kommer också att miljön i sig inte blir vilsam och 

stillsam för patientens omgivning. I intensivvårdsmiljön beskriver patienter, enligt 

Ylikangas (2017), att flera komponenter, förutom tekniken, ingår som till exempel 

vårdpersonal, anhöriga och patienten själv.  

Almerud et al. (2007) beskriver intensivvårdsmiljön som skrämmande för patienten, och 

rummet upplevs som kalt och sterilt. I detta är patienten kritiskt sjuk och fogar sig till 
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tekniken och blir rädd för att utlösa larm på apparaturen. I intensivvårdsmiljön där det 

ligger fler patienter på salarna blir det en påtvingad samvaro för patienterna där deras 

öden vävs samman. Det beskrivs också att sömnen blir påverkad negativt och att det är 

bland annat ljud från övervakning, belysning och vårdpersonalens närvaro på rummet 

som stör, allt sammanfogat i en obegriplig miljö för patienten (a.a.). 

 

3 Problemformulering 
Intensivvårdssjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden av intensivvårdspatienten och 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) förkunnar att vårdpersonal skall arbeta preventivt 

för att främja hälsa och återhämtning av sjukdomstillståndet vilket bland annat 

innefattar främjande av både vila och sömn. Det är av stor vikt att patientens 

fragmenterade nattsömn kompletteras med en dagtidsvila. Som tidigare beskrivits finns 

det mycket som stör sömn och vila för intensivvårdspatienten till exempel den 

högteknologiska miljön med mycket medicinteknik vilket utgör en grund för mycket 

ljud runt patienten. Flertalet medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser är nödvändiga 

för patientens sjukdomstillstånd och säkerhet. Därför nedprioriteras i många fall vila 

och sömn inom intensivvården trots att vila och sömn är av stor vikt för återhämtning av 

sjukdomstillståndet, blir det ett problem om patienten blir störd upprepade gånger. 

Ur detta kommer längre respiratortid, försämrad sårläkning, och i det långa loppet, en 

förlängd vårdtid på intensivvårdsavdelningen. I sökningen efter relevant litteratur för att 

belysa problemområdet fanns det ett antal artiklar som belyser störningsmoment under 

nattsömnen, men mindre antal som påtalar vikten av främjande åtgärder och en god 

strukturerad vilostund på dagen. Således behövs ytterligare studier inom ämnet för att 

bredda kunskapen om störningar i dagtidsvilan för intensivvårdspatienten, vilket denna 

studie kommer göra.  

 

4 Syfte 
Syftet med studien är att observera intensivvårdspatientens strukturerade vilostund.  

 

Utförs främjande åtgärder för strukturerad vilostund, och om det utförs, i vilken 

utsträckning? 

Vilka olika störande faktorer kan uppstå under vilostunden? 

Hur många gånger störs den strukturerade vilostunden? 

Hur lång sammanhängande vila kan uppnås under den strukturerade vilostunden? 

 

5 Metod 

5.1 Metodologiskt tillvägagångssätt och design 

Studien är en observationsstudie med kvantitativ ansats. Med kvantitativ ansats menas, 

enligt Billhult och Gunnarsson (2012) att fakta samlas in för att förtydliga utan 

djupgående analys, som annars görs i kvalitativa studier. De hänvisar också till att en 

kvantitativ studiemetod är strukturerade mätningar eller observationer som ger svar på 

de utformade forskningsfrågorna. Patel och Davidsson (2011) menar att det innebär att 

forskaren sätter numeriska värden på det som observeras eller analyseras för att kunna 

ge statistik ur datan. Billhult och Gunnarsson (2012) beskriver att rådata beskrivs rakt i 

en deskriptiv statistik, dvs som den är, medan i analytisk statistik ses likheter och 

skillnader och det dras slutsatser utifrån detta, bland annat. Författarna beskriver vidare 

att kvantitativ ansats kan innebära att se orsakssamband mellan olika variabler. 

Observationsstudiens kvantitativa ansats är prospektiv vilket innebär att faktan samlas 
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in här och nu alternativt i framtiden, dvs det har inte hänt ännu. Vad gäller prospektiva 

studier finns två olika ansatser och studiens ansats är en tvärsnittsstudie som innebär ett 

här och nu-nedslag som passar ämnet som ska observeras. Fördelarna med prospektiva 

tvärsnittsstudier är att forskaren samlar data i en databank som därefter statistiskt 

analyseras. Samma data kan analyseras flera gånger med olika frågeställningar (a.a.). 

Med hänseende till ovan beskrivet anser författarna att observationsstudie med 

kvantitativ ansats och användande av deskriptiv och analytisk statistik är det bästa valet 

för syftet med denna studie.  

  

5.2 Urval 

Observationerna har skett på två intensivvårdsavdelningar med allmän inriktning på två 

olika sjukhus i Region Skåne. Den ena avdelningen har sex intensivvårdsplatser och den 

andra har åtta intensivvårdsplatser. Anledningen till att dessa intensivvårdsavdelningar 

valdes är att författarna har gjort VFU där, de ligger i relativt nära avstånd till 

författarnas hem och de har en rutin för strukturerad vilostund dagligen. Likaså tillhör 

de samma region, vilket genererar att mycket av arbetet är liknande. I hänseende av 

vilostundens riktlinjer skiljer de sig åt mellan sjukhusen, då den ena 

intensivvårdsavdelningen ändrat i sina riktlinjer i samband med observationsstudiens 

start av datainsamling. I stället för middagsvila har uttrycket petfri tid valts, med endast 

få ändringar i riktlinjerna för vila. Ingen jämförelse mellan sjukhusen kommer 

analyseras. På respektive intensivvårdsavdelning har det varje observationsdag varit ett 

mål att få ett obundet slumpmässigt urval, där varje intensivvårdspatients vila har lika 

hög sannolikhet att bli observerad, i enlighet med vad Eliasson (2013) beskriver om 

slumpmässigt urval. Valet av sal där observationen genomförts diskuterades med för 

dagen driftsansvarig intensivvårdssjuksköterska/koordinator, för att säkra inklusions- 

och exklusionskriterier. Ett önskat kriterium var att det skulle vara en sal med minst två 

belagda intensivvårdsplatser, vilket motiveras av att kunna observera två vilostunder 

samtidigt. Inklusionskriteriet var att patienten skulle vara i behov av intensivvård, vara 

över 18 år, och ha möjlighet till en strukturerad vilostund. Exklusionskriterier var 

således avdelningsklara patienter, barn och andra patienter som inte behövde 

intensivvård, eller skulle opereras när det var tid för vilostund till exempel.   

 

5.3 Förberedande datainsamling 

Inledningsvis gjordes en litteratursökning för att identifiera de olika specifika fenomen 

som observationsprotokollet innefattar. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och 

PubMed med sökorden quiet time, rest, daytime rest, sleep deprivation, environment, 

ICU, critical care nursing samt critical care illness. Detta genererade artiklar som 

belyste problemområdet och frågeställning ytterligare. Det upptäcktes vid granskningen 

av artiklarna att det fanns sparsamt med artiklar om strukturerad vilostund på dagen. 

Med hjälp av de artiklar som valdes, granskades referenslistor och primärkällor letades 

upp. Därefter skapades ett observationsprotokoll. 

Observationsprotokollet (Bilaga 1). utvecklades egenhändigt, däremot togs delar av 

protokollet fram utifrån en enkät gjord av Eliassen och Hopstock (2011), som 

motsvarade en del av frågeställningarna. Observationsprotokollet baserades på 

kvantitativa data dvs. antal gånger intensivvårdspatienternas vila blev störd och hur lång 

längsta stunden var då vilan var ostörd. Frågorna besvarades av observatörerna genom 

strukturerad observation vilket innefattar enligt Polit och Beck (2017) samt Patel och 

Davidsson (2011) att relevanta kategorier och tydliga frågor tagits fram utifrån en viss 

utgångspunkt. Utgångspunkten i studien har varit fenomenet strukturerad vilostund och 

kategorierna i observationsprotokollet var ljud, ljus, patientkomfort, information och 
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övriga störande moment. I observationen av vilka främjande åtgärder som gjordes inför 

strukturerad vilostund har liknande kategorier och frågor som besvarades med JA eller 

NEJ tagits fram. Likaså har observationen av den strukturerade vilostunden samma 

upplägg. 

 

Förberedande åtgärder inför datainsamling fortsatte med att ta fram informationsbrev 

(Bilaga 2 och 3) och en samtyckesblankett (Bilaga 4) till de verksamheter som ingick i 

observationen. Tillstånd till att få genomföra studien införskaffades av 

verksamhetschefen på respektive intensivvårdsavdelning. Inför studien informerades 

personalen bland annat via mail och via ett APT-möte samt att den skriftliga 

informationen lades ut på expeditionerna på salarna, samt i mötesrum och personalrum. 

Inför varje observation frågades intensivvårdssjuksköterskan på salen om det gick för 

sig att observera där. I de fall där patienterna var vakna, informerades de om vad som 

observerades och att inga fakta om dem skulle noteras, likaså informerades anhöriga om 

de var på salen. De informerades också om att de kunde välja att inte bli observerade. 

Endast observatörerna hade tillgång till observationsprotokollet och vilka parametrar 

som observerades. Detta på grund av att vårdpersonalen skulle kunna påverkas av att 

veta exakt vad som observerades och således i slutändan kunna påverka resultatet. 

Observationerna startades dagtid, måndag till fredag, på respektive 

intensivvårdsavdelning när tillstånd erhållits.  

 

5.4 Datainsamling 

Observationerna utgick från vad som gjordes inför strukturerad vilostund för att främja 

den samt att under den strukturerade vilostunden observera vad som eventuellt störde 

intensivvårdspatientens vila. I observationsprotokollet fanns möjlighet att föra statistik 

över hur många gånger patientens vila stördes under den strukturerade vilostunden och 

även registrera längsta tid som patientens vila inte blev störd. Allt som skedde i rummet 

observerades av observatörerna. Positionen på observatörerna justerades vid behov på 

salen om det blev nödvändigt så att flera patienters vila observeras. Allt detta 

sammantaget gjorde att observatörerna fick en så optimal bild som möjligt av det 

fenomen som undersöktes liknande som nämns i Polit och Beck (2017) samt Patel och 

Davidsson (2011). 

 

Datainsamling pågick på en intensivvårdssal under 15 vardagar. Antalet observationer 

författarna räknade med att få ut var cirka 60 stycken, författarna räknade på 15 dagar 

och två observationer per dag och per observatör, medan utfallet blev 41 stycken. Detta 

diskuteras i metoddiskussionen. Observatörerna satt på ett intensivvårdsrum på 

respektive intensivvårdsavdelning. Som hjälpmedel användes observationsprotokollet 

och två tidtagarur, vilka var av samma märke och modell. I samband med vilostundens 

början observerades om det utfördes några omvårdnadsåtgärder som främjade vilan 
utifrån observationsprotokollet. Det frågor som fanns i kategorin främjande åtgärder 

besvarades med JA eller NEJ av observatörerna, detsamma gäller för kategorin störande 

moment. Under observationen noterades varje händelse som skulle kunna störa 

patientens vila med ett streck på linjen. Tiden mättes mellan varje störande moment för 

att få fram längsta möjliga tid som patienten eventuellt kunde uppnå vila. 

 

Efter varje observation ringde författarna varandra så att den ena författaren kunde 

skriva in resultatet från varje enskild observation. Orsaken till just detta handhavande är 

att statistikprogrammet enbart fanns på en dator och att materialet dessutom var samlat 

på ett ställe. För att undvika fel i inmatningen fick varje fråga ett siffertal som stämde 

överens med siffran för kolumnen i SPSS. Genom detta blev det mindre sannolikt att 
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mata in fel resultat på fel rad. När all data samlats in och var ifylld, kontrollerades 

samtliga inmatade data på nytt för att undvika bias. 

 

5.5 Analysmetod 

Analysen av kvantitativa data har gjorts i statistikprogrammet SPSS som hjälpmedel för 

att analysera data med deskriptiv och analytisk statistik. Deskriptiv statistik innebär 

enligt Polit och Beck (2017), att syntetisera och beskriva data. Exempel på deskriptiv 

statistik kan vara procentsatser och medelvärden. Analytisk statistik innebär bland annat 

enligt Billhult och Gunnarsson (2012) sambandsanalys med hjälp av matematiska 

beräkningar.  

 

Inledningsvis transkriberades data utifrån observationsprotkollet till siffror för att kunna 

analysera dem och det kallas nominella mätningar enligt Polit och Beck (2017). 

Eliasson (2013) förklarar tillvägagångssättet för hantering av deskriptiv analys i SPSS. 

Utifrån detta har frekvenstabeller och histogram i SPSS utarbetats, där procentsatsen 

blev utskriven numeriskt för varje variabel som besvaras med JA eller NEJ (a.a.). 

Presentation av diagram gällande resultatet för JA och NEJ frågorna skapades i Excel.  

 

För de variabler som har med antal störande moment, observationstid och längsta 

sammanhängande tid mellan de störande momenten, rekommenderas parametriska 

tester som dock kräver normalfördelade data. För att granska normalfördelning togs en 

tabell fram via SPSS som visuellt visade en stor spridning mellan resultaten, vilket 

föranledde att kontrollera normalfördelningen mer noggrant (Eliasson, 2013; Patel & 

Davidsson, 2011)   

Två test genomfördes för att bekräfta att datan inte var normalfördelad; först gjordes ett 

histogram som visuellt tolkades som icke-normalfördelat och därefter gjordes Shapiro-

Wilk normality tests vilket bekräftade att datan inte var normalfördelad (Elliott och 

Woodward 2007). För de variabler med tid och störande moment valdes median och 

spridningsmått i form av 25:e och 75:e percentilen. Medelvärden och standardavvikelse 

stämmer inte överens vid icke normalfördelade data och då bör median användas som 

centralmått och kvartiler (25:e och 75:e percentilen) istället enligt Eliasson (2013). 

 

För att se på samband mellan antal störande moment, längsta vila och observationstid 

användes icke-parametrisk test på grund av icke-normalfördelade data. En 

sambandsanalys genomfördes genom Independent samples Kuskal-Wallis test i SPSS på 

de variabler som innefattade antal störande moment. För de variabler som enbart 

omfattade tid användes Spearman´s rangkorrelation som resulterade i en 

sammanfattning för varje test om det fanns någon statistisk signifikans mellan 

sambanden enligt Rissanen (2013).  

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden handlar om att i högsta grad att finna en rimlig balans 

mellan intresset av kunskap och personens integritet samt balans mellan risk och nytta 

(Vetenskapsrådet, 2017). Helsingforsdeklarationen (2013) är ett dokument och 

övergripande principer av hur forskare inom det medicinska området, eller ett område 

som innefattar patienter, ska handha data ur ett etiskt perspektiv. Bland annat innefattar 

den riktlinjer till hur forskaren får samtycke av patienter, hur den etiska kommittén ska 

bedöma kommande forskning och få insyn för risker och nytta med forskningen. 

Forskning ska alltid vara frivillig att vara en del av och således ska patienter ge sitt 

informerade samtycke till att ingå i studier. 
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Att bedriva forskning avseende intensivvårdspatienter har alltid och kommer alltid vara 

ett etiskt dilemma, särskilt om det är något under själva intensivvården som ska 

studeras.  I studien observerades ett visst fenomen som var nära kopplat till patienten, 

och således indirekt observerades patienten, då patienten är en del i intensivvårdsmiljön. 

Forskning får genomföras även när samtycke inte kan lämnas ifall forskningen tros ge 

information som inte är möjlig att få fram genom forskning med samtycke. Forskning 

får också göras ifall forskningspersonen förväntas ha nytta av forskningen eller om 

syftet är att ta fram ett resultat som kan vara till nytta för forskningspersonen eller andra 

personer som är i liknande situation (Vetenskapsrådet, 2017). Ett alternativ i situationer 

när det är svårt att be om samtycke från patienterna kan vara att informera 

verksamhetschefen i syfte att erhålla tillstånd om att få genomföra studien, men också 

för att få ett tillstånd till att avdelningen deltar i studien (Helsingforsdeklarationen, 

2013), vilket har inhämtats. 

 

I studien observeras fenomenet vila, vilket innebär att ingen data om varken patient eller 

personal har dokumenterats. Då det har funnits tillfällen med vakna patienter och/eller 

anhöriga på rummet har dessa informerats om studien och haft möjlighet att muntligen 

neka medverkan i studien. Det har också förklarats att inga data om patienten inhämtas 

vilket också gjort att det inte går att identifiera vilken vilostund som observerats. Då det 

tidigare beskrivits i den teoretiska referensramen att vårdpersonalen tillhör 

intensivvårdsmiljön, blir det rimligen också att vårdpersonalen kan ses som ett av de 

störande momenten. Studien medför inga förändringar i rutiner eller behandling vid 

avdelningarna och inga personuppgifter samlas in. Observatören riskerar inte att skada 

varken patient eller vårdpersonal genom att stå i bakgrunden och observera. Det finns 

däremot flera fördelar med studien, som att i förlängningen kunna hitta åtgärder för att 

främja vila för intensivvårdspatienten. Resultatet kan dessutom leda till att rutiner 

förbättras kring den strukturerade vilostunden vilket gör att nyttan övervinner risken. 

Inom all kontakt med Hälso- och sjukvården gäller de lagar och regler för sekretess 

enligt Socialstyrelsen (2012). Trots att ingen information samlas in om patienter eller 

information om berörd vårdpersonal så kommer observationsprotokoll och data att 

förvaras oåtkomligt för obehöriga och destrueras efter avslutad studie för att säkerställa 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017). Lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

vilken avser människor finns till för att skydda individen vid forskning och respektera 

människovärdet. Enligt 2§ 2st definieras forskning bland annat som att inhämta 

forskning både vetenskapligt experimentellt och teoretiskt, dock inte ”sådant arbete som 

utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.” I 

tillämpandet av lagen skall enligt 3§ sådan forskning anses som bland annat inhämtar 

känsliga personuppgifter. Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning, hänvisar till sagda dataskyddsförordning artikel 9.1 om känsliga 

personuppgifter. Enligt EU:s dataskyddsförordning artikel 9.1 är känsliga 

personuppgifter bland annat kön, ras eller etniskt ursprung, sexuell läggning med mera. 

Sådana känsliga personuppgifter hanteras inte i denna uppsats. Enligt Lag (2003:460) 

20§ kan forskning utan samtycke utföras om till exempel försvagat hälsotillstånd gör att 

skriftligt samtycke inte kan inhämtas, dock ska forskningen generera direkt nytta för 

forskningspersonen, bland annat, enligt 21§ 1 st. Då denna studie inte har som ansats att 

bedriva forskning på patienter, utan på ett vårdvetenskapligt fenomen, krävs ingen 

etikprövning. Dock har ansökan till etikkommitté sydost gjorts och de finner inga etiska 

hinder för att studien genomförs. De beaktanden som etikkommittén har lagt fram har 

beaktats och justerats för att det ska bli etiskt riktigt (Diarienummer: EPK 467-2018). 

Efter etikkommitténs beaktanden har observationsprotokollet justerats så att inga tvivel 

om att känslig data skulle kunna insamlas finns.  
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6 Resultat 
Resultatet bygger på ett underlag om 41 observationer (n=41). Först beskrivs de 

främjande åtgärderna som observerats, därefter störningsmoment och till slut en 

korrelation mellan antalet störningsmoment och längsta tid av vila under den 

strukturerade vilostunden. Tiden på vilostunden varierar mellan 20 och 105 minuter. 

Medianen i studien är 70 minuter med ett spridningsmått (25:e och 75:e percentilen) på 

60 respektive 90 minuter.  

 

6.1 Främjande åtgärder 

De främjande åtgärderna som observerats är nio olika till antalet. I 63% av 

observationerna rullas persienner ner och i 59% dämpas belysningen för att mörklägga 

på intensivvårdssalen. Vidare har observerats huruvida larmvolym på den 

medicintekniska utrustningen dämpats, och det görs i 5% av observationerna, däremot 

stängs dörren till intensivvårdssalen till 98%.  

Inför vilostunden har det också observerats om lägesändringar görs för att kunna främja 

vilostunden, vilket det är i 29% av observationerna, beröring som främjar vila används 

inte i något av fallen. 

I 29% av observationerna hängs informationsskylt upp på dörren in till 

intensivvårdssalen, som förkunnar att det är vilostund. Inför vilostunden observeras 

huruvida intensivvårdspatienten erhåller sovmask eller öronproppar, för att stänga ute 

ytterligare ljud och ljus. Inget av det appliceras i någon av observationerna. Se tabell 1. 

 

 
 

6.2 Störande moment under vilostunden  

I 27% av observationerna förändras belysningen. Under observationerna noteras i 83% 

av fallen att ljud och larm från medicinteknisk utrustning ljuder , och i 69% av 

observationerna uppstod ljud och larm från medicinteknisk utrustning från näraliggande 

intensivvårdsplats. Under samtliga observationer noteras ljud från samtal i vårdmiljön 

och i 85% påverkas vilostunden av ljud från yttre miljö såsom korridor till exempel. 

Vidare noteras att i 90% av observationerna öppnas dörren till intensivvårdssalen. I 

observationerna observeras också om huruvida patienten vidrörs under vilostunden. I 

93% av fallen vidrörs patienterna och ingen skillnad görs på vem som vidrör patienten 

utan att patienten vidrörs. Det noteras att i 83% av observationerna tilltalas patienten 

under vilostunden. Inte heller här görs skillnad på vem som tilltalar patienten utan att 

patienten blir tilltalad. Dock om patienten själv påkallar uppmärksamhet är det inte 

räknat som störande moment. Se tabell 2. 
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6.3 Antal störningar och längsta sammanhängande vila  

Under observationerna räknas antalet störningsmoment under vilostunden, sammantaget 

både ljus och ljud samt vidröring. Som minst störs vilostunden fem gånger och som 

mest 67 gånger. Medianen för antalet störande moment är 25 gånger och 

spridningsmåttet (25:e och 75:e percentilen) är 16 respektive 34 gånger. Den längsta 

sammanhängande vila som noterats utan störningsmoment är 48 minuter och den minsta 

sammanhängande vilan är tre minuter. Medianen i antal minuter sammanhängande vila 

är tio minuter och spridningsmåttet (25:e och 75:e percentilen) är sex respektive 17 

minuter.  

 

6.4 Samband mellan antal störande moment, längsta sammanhängande 

vila och observationstid. 

Signifikansnivån för analyserna, enligt de test som gjorts för att bedöma 

signifikansnivån, är 0,05 eller mindre för att kunna se om det fanns något samband 

mellan variablerna. Samband mellan observationstid och antal störande moment ses 

inte då analysen visar 0,324. Vid analys av samband mellan längsta vilotid och antal 

störande moment  med 0,217 kan heller inget samband ses . Däremot vid analys av 

samband mellan längsta vilotid och observationstid blir analysen <0,01 och därmed 

statistiskt signifikant. 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Metodologiskt tillvägagångssätt och design 

I studien har författarna använt designen prospektiv observationsstudie med kvantitativ 

inriktning med deskriptiv och analytisk statistik. Ett annat sätt att kunna göra studien 

mer djupgående och få fler vidare svar som skulle kunna kopplas till syftet är att göra 

studien antingen mixad eller kvalitativ. En mixad studie, det vill säga kvalitativ och 

kvantitativ, skulle med fördel kunna användas om syftet hade varit att belysa 

upplevelser hos till exempel patienten eller vårdpersonal om vad som stör vilan. Då 

hade statistiken kunnat utgöra en grund för intervjuer. Detta ställer dock större krav på 

författarna om etik och integritet, vilket hade kunnat resultera í en för stor studie för en 

magisteruppsats. Bryman (2006) menar att fördelar från båda ansatserna kan användas 

för att få en djupare bild av det som studeras. Tidsramen hade inte kunnat hållas vid en 

mixad studie då observationer och intervjuer hade tagit mer tid, likaså analysen och att 
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samla in samtycken för varje individ som skulle inkluderats i studien. En rent kvalitativ 

studie hade kunnat göras också om upplevelser om störande moment, men det hade 

också inneburit mer tid i ansökning till etisk granskningsnämnd och att analysera 

resultatet. Dessutom hade det krävt samtycken från alla inblandade och det hade också 

krävt att eventuella patienter hade inkluderats som varit vakna under vårdtiden, eller 

efter vårdtiden på intensivvårdsavdelningen, vilket kan vara svårt. Likaså hade en 

enkätstudie varit svår att genomföra med patienter som inkluderas, då forskning visar på 

att patienter har vaga minnesbilder från tiden på intensivvårdsavdelningen (Stubberud, 

2013). Efter övervägande av dessa aspekter finner författarna att den ansats som 

redogjorts för och använts är den bästa för syftet i fråga. En nackdel i 

observationsstudier är att de enligt Patel och Davidson (2011) är tidsödande, vilket 

författarna håller med om då det tog tre veckor för att få ett signifikant antal 

observationer.  

 

7.1.2 Urval 

En styrka i att välja två intensivvårdsavdelningar inom samma region eller landsting är 

att de har liknande förutsättningar enligt det styre som finns i regionen. En stor svaghet i 

de intensivvårdsavdelningar som valts är att författarna har gjort tre veckors VFU på 

avdelningarna, vilket resulterar i att de är kända av personalen på respektive avdelning. 

Ett förslag till kommande forskning eller studenter är att inte välja de 

intensivvårdsavdelningar som är bekanta utan välja andra avdelningar slumpmässigt för 

att minska risken för bias. Eftersom observatörerna gjort VFU på enheterna och kan 

vara färgade av enheternas synsätt finns risk för bias enligt Billhult och Gunnarsson 

(2012). Inför varje dags observation rådgjordes med den driftansvariga 

sjuksköterskan/koordinatorn för att se vilken sal som var lämplig att sitta på. Detta kan 

ha gjort att den ansvariga hänvisat författarna till lugnare salar där det blir ett skevt 

resultat i middagsvilan. Det slumpmässiga urvalet kan då ha påverkats och blivit ett 

riktat urval, utanför observatörernas kontroll. Enligt Eliasson (2013) är dock ett 

slumpmässigt urval att sannolikheten blir lika stor för att bli observerad, vilket blir svårt 

med tanke på att observatörerna blev hänvisade salar. Dock har alla vilostunder samma 

sannolikhet att bli observerade. Författarnas önskade krav att det bör vara en 

intensivvårdssal med minst två belagda platser kan också ha bidragit till eventuellt 

missvisande resultat, då andra salar kanske har varit bättre att sitta på 

observationsmässigt. Enkelsalar har uteslutits mest på grund av att antalet observationer 

skulle bli för få i relation till önskat utfall. Dessutom är sällan enkelsalar belagda då det 

oftast är medicinska tillstånd som kräver isolering som är anledningen till vård på 

enkelsal. Troligen hade vård på enkelsal givit en bättre vilostund då där inte finns 

medpatient eller dennes medicintekniska utrustning som kan störa vilostunden. 

Slutsatser ur resultatet skulle kunna bli osäkra om bortfallet på grund av strikta 

inklusions- och exklusionskriterier skulle bli för stort enligt Billhullt och Gunnarsson 

(2012) vilket har gjort att våra inklusions- och exklusionskriterier inte är alltför snäva. 

Fördelen är dock att det ger en bättre speglad bild av att titta på alla 

intensivvårdskrävande patienters vila, eftersom det är ett bättre tvärsnitt.  

 

7.1.3 Förberedande datainsamling 

Inför observationsstudien gjordes som beskrivits en litteratursökning för att se huruvida 

det fanns ett problemområde att belysa. Valet av sökord gjordes dels med hjälp av 

svenska MeSH (Medical Subject Headings), där det dock var begränsad framgång, och 

dels genom artiklar som redan erhållits. MeSH är enligt Polit och Beck (2017) ett 

hjälpmedel för att hitta olika infallsvinklar på sökord. De artiklarna fann författarna 

genom att översätta vila rakt av till engelskans rest, miljö översattes till environment 
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och intensivvårdsavdelning till ICU (intensive care unit). De övriga sökorden kommer 

från artiklar som funnits med hjälp av beskrivna sökord. I sökningen hittades en del 

artiklar som belyste problemet med nattsömnen och efterfrågade en dagtidsvila, men 

inte lika många artiklar som belyste problemet med störningar under dagtidsvilan vilket 

genererade ett uppslag för studien. Som svaghet kan belysas att artiklar endast söktes i 

två databaser och inte i fler, styrkan blir dock att det är de främsta databaserna inom 

vårdvetenskap enligt Polit och Beck (2017). Många artiklar hänvisar till samma källor, 

vilket har gjort det både enkelt och lite svårare att hitta primärkällor. I de fall inte 

primärkällor använts har författarna använt sig av uttrycket “namn” hänvisar till, just för 

att belysa att det inte är primärkälla. För att ytterligare belysa problemområdet är att det 

inte har gått att finna artiklar som är av nyare årgångar som belyser dagtidsvila för 

intensivvårdspatienter.  

Utveckling av observationsprotokollet gjordes egenhändigt med influenser från en 

artikel av Eliassen och Hopstock (2011) vilka har gjort en enkätstudie om 

sjuksköterskors främjande åtgärder inför dagtidsvila och nattsömn. Delar av enkäten 

kunde användas till observationsprotokollet med vissa förändringar och tillägg för att 

passa till studien. För att kunna utveckla observationsprotokollet lästes lokala riktlinjer 

om middagsvilan igenom och frågor utformades efter vad som skulle främja vilan, 

enligt dessa riktlinjer. På så sätt blir studien relativt riktad och det kan vara både en 

styrka och en svaghet. Författarna har kunnat se på det som intresserar dem och vad 

som eventuellt stör patientens vilostund och samtidigt kunnat rikta studien till att passa 

verksamheterna. Validiteten för mätinstrumentet, det vill säga observationsprotokollet, 

är anpassat efter de frågeställningar som fanns inför studien. Författarna valde specifikt 

att observera hur intensivvårdspatientens vilostund främjades och stördes. Detta gör att 

validiteten blir hög, då studien kan göras med samma observationsprotokoll på nytt. 

Dock kan frågor i observationsprotokollet förtydligas för att förbättra validiteten. 

Validitet är enligt Polit och Beck (2017) ett begrepp för att bedöma om studien är 

välgrundad och korrekt eller hur mätinstrumentet det vill säga observationsprotokollet 

är utformat.  

 

Två olika informationsbrev togs fram för att informera verksamheterna och 

verksamhetscheferna om studien. Informationen till verksamheterna kunde också läsas 

av eventuella närstående och vakna patienter för att få information om studien. 

Samtyckesblankett (Helsingforsdeklarationen, 2013) togs fram för att 

verksamhetschefen skulle kunna skriva under och därmed lämna sitt godkännande för 

att observationsstudien genomfördes på deras intensivvårdsavdelning. 

Hur muntlig information gavs till intensivvårdsavdelningarna inför start av 

observationsstudien såg olika ut på de olika sjukhusen. På det ena sjukhuset var det 

enhetscheferna som informerade på ett APT (arbetsplatsträff) utifrån den information de 

fått till sig av observatören och informationsbrevet. Därefter skickades 

informationsbrevet via mail till samtliga medarbetare. På det andra sjukhuset var det 

observatören själv som informerade verksamheten under ett APT. Detta kan delvis ha 

påverkat hur verksamheterna tog till sig informationen och dessutom kunde personalen 

ställa frågor direkt till observatören. Dock fanns den information som var väsentlig med 

i informationsbrevet där det också stod att författarna kunde kontaktas vid eventuella 

frågor, samt kontaktuppgifter till både författarna och handledaren. Både på APT och i 

informationsbreven betonades det att observatörerna inte skulle samla eller publicera 

några enskilda data om personal eller patient. Ytterligare en faktor kring 

informationsspridning via mail är att författarna bör ha i åtanke är att det kräver att 

mottagaren faktiskt läser mailet för att ta till sig informationen. Slutsatsen författarna 

drar är att de som deltog på APT hade bäst möjlighet att ta till sig informationen och 
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gavs möjlighet att ställa frågor. Dock är det så att alla medarbetare inom en verksamhet 

sällan är där samtidigt vilket leder till att informationen inte kan nå ut till alla på samma 

sätt.  Under första informationsdagen lades informationsbreven ut i fikarummet, på 

varje sjuksköterskeexpedition och i konferensrummet för att försöka nå ut till så många 

medarbetare som möjligt.  

 

7.1.4 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med strukturerad observation. Att använda strukturerad 

observation jämfört med ostrukturerad observation sågs som en fördel, då det blev 

mindre risk för tolkning av det som observerades, tog mindre tid att notera data och det 

ledde till större mängd insamlade data enligt Polit och Beck (2017). De möjliga 

nackdelarna var att förförståelsen kunde spela in i hur tolkningen av ljud, ljus och vad 

som var ett störande moment, vilket ett tydligt observationsprotokoll kunde motverka. 

Trots att observationsmetoden är tidsödande enligt Patel och Davidsson (2011) valdes 

detta metodologiska tillvägagångssätt då fler fördelar än nackdelar sågs, av författarna.  

Inför varje observation rådgjordes som beskrivits tidigare med driftansvarig 

sjuksköterska/koordinator. Hon/han meddelade författarna vilken av de belagda salarna 

som var lämpligast för observation. I de fall där det var flera salar som var aktuella för 

observationen valdes en sal där författarna inte observerat tidigare. Dock har det 

inträffat att samma sal med samma patients vilostund har observerats. Det kan ha givit 

viss inverkan på resultatet då olika patienter har olika vilobehov. Trots att samma 

patients vilostund kan ha observerats flera gånger, behöver inte det innebära att det har 

blivit samma resultat. Detta på grund av att intensivvårdspatientens medicinska tillstånd 

förändras från dag till dag. Då fenomenet vilostund strikt har observerats har några 

noteringar om patientens sjukdomstillstånd inte insamlats. Dock har det märkts att om 

patienten är sjukare blir det fler insatser runt patienten och dennes vila blir således 

obefintlig eller väldigt kort i sammanhängande vila.  

 

Innan observationsstudien startade inköptes likadana stoppur av samma märke, för att 

kunna mäta intervallerna mellan de störande momenten, när det ansågs att patienten fick 

ro till att vila. Första observationen gjordes av den ena författaren då studien inte hade 

blivit godkänd av det andra sjukhuset. Efter observationen diskuterade författarna och 

kom fram till samma riktlinjer för att fylla i observationsprotokollet. Detta gjorde att 

den första dagens insamlade observation räknades som en pilot och ströks från resultatet 

då författarna uppfattade det som att de hade olika syn på störande moment. Efter 

diskussionen författarna emellan kom de fram till hur protokollet skulle fyllas i, för att 

undvika bias. Pilotstudie enligt Polit och Beck (2017) innebär att testa funktion av 

mätinstrumentet bland annat inför studien för att hitta eventuella fel och brister. 

Reliabiliteten kan i detta fall diskuteras då det är svårt att mäta exakt likadant 15 gånger 

i rad, vilket är svårt vid observation av vilostunder. Dessutom är författarna även 

observatörer som kan ha olika uppfattningar om ljud och ljus och vad som är störande 

under vilostunden. Detta gör att även om författarna har samma riktlinjer om hur de ska 

gå tillväga under observationerna så blir reliabiliteten relativt låg. Reliabilitet beskrivs i 

Eliasson (2013) som att studien går att upprepas med samma resultat, vilket inte denna 

studie kan, med tanke på olika avdelningars riktlinjer blir resultatet varierande.  

 

Författarna valde att göra observationerna på allmänna intensivvårdsavdelningar då det 

är främst där de kommer att arbeta efter avslutad utbildning samt för att resultatet inte 

skulle bli alltför specifikt inriktat. Detta ger en styrka då det är relativt lätt att göra om 

studien på andra allmänna intensivvårdsavdelningar, men det går även att göra studien 

på intensivvårdsavdelningar med specifika inriktningar såsom thorax eller neurologi, till 
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exempel. På det ena sjukhuset har de flesta observationerna kunnat göras (26) då det har 

varit fullbelagt större antalet av observationsdagar som studien pågått. På det andra 

sjukhuset har beläggningen varit mindre och således har inte fullt lika många 

observationer (15) gjorts där. Det är dock det sammanslagna resultatet författarna har 

tittat på. Detta kan ge en svaghet åt studien då det inte är lika många observationer på 

sjukhusen. Båda avdelningarna är av allmän intensivvårdskaraktär och inte 

specialiserade inom något gebit. Författarna har därför valt att slå samman resultaten 

från båda sjukhusen. Likaså har inte författarna i syftet att jämföra de olika sjukhusen, 

men det skulle kunna göras i vidare forskning.  

 

En tanke som har uppkommit under observationerna är om vår närvaro på 

intensivvårdssalen har varit störande för patienternas vilostund. Varje gång som 

stoppuret startas och stoppas har det pipit till och bidragit till störande ljud. Likaså har 

personal gärna kommit fram och diskuterat studien under tiden observatörerna suttit och 

observerat, vilket har genererat att de själva har blivit en del av de störande momenten 

och således en del av statistiken. En fundering är också om hur nitiska observatörerna 

har varit när det har räknats på de störande momenten. Har ljud som 

författarna/observatörerna är vana vid sållats bort omedvetet, eller har de kommit med i 

statistiken? Till exempel intensivvårdssängen som med jämna mellanrum ändrar trycket 

i madrassen för att undvika trycksår och tryck på samma punkter på kroppen under en 

längre tid. Sängen för ljud när den ändrar läge och det kan vara något som vi eller 

patienten kan uppleva som störande för vilostunden. Den förförståelse som finns hos 

författarna gör att de kanske sållar i ljudnivån på vad som stör och inte. Det kan 

diskuteras huruvida denna förförståelse kan ha påverkat datainsamlingen och således 

också resultatet, men författarna anser att de varit nitiska i sina observationer. Det kan 

vara svårt att observera något med förförståelse av forskningsproblemet, dock anses det 

av författarna att de har observerat vilostunden med neutral utgångspunkt.  

 

Det planerade utfallet av observationer var cirka 60 stycken. Resultatet blev 41. Detta 

kan härledas till att på den ena intensivvårdsavdelningen var det låg beläggning och 

mindre intensivvårdskrävande patienter som själva valde om de ville vila eller inte. 

Gemensamt för de båda intensivvårdsavdelningarna, i diskussionen om bortfall, var att 

det fanns många patienter som var mer intensivvårdskrävande vissa dagar, vilket gjorde 

att deras allmäntillstånd inte tillät vila.  

För att få det förväntade antalet observationer hade observationstiden behövt vara längre 

än tre veckor. Författarna valde, med tanke på tidsbegränsningen i magisteruppsatsen, 

att ta tre veckors observationer under dagtid måndag till fredag och se hur många 

observationer det genererade. Av det förväntade utfallet och det faktiska utfallet blev 

det 68% vilket ändå ger en viss signifikans, anser författarna. 

 

Det fanns en nyfikenhet från vårdpersonal kring observationsprotokollet och vad som 

observerades, i samband med observationerna. Det gjorde att observatörerna fick dölja 

observationsprotokollet för att inte visa exakt vad som observerades inför och under 

intensivvårdspatientens vila. Orsaken till detta är att om vårdpersonalen hade vetat exakt 

vad som observerades kunde de ha agerat annorlunda och därmed eventuellt ge ett 

missvisande resultat. 

 

7.1.5 Analys 

Inför observationsstudiens start började författarna att arbeta med SPSS för att kunna 

lära sig programmet, bland annat hur olika variabler fylls i så att det var färdigt till 
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studiens start. Som hjälpmedel för hantering av SPSS har författarna bland annat använt 

sig av Eliasson (2013). 

Efter varje observation ringde författarna varandra så att den ena författaren kunde 

skriva in resultatet från varje enskild observation i SPSS. Orsaken till just detta 

handhavandet är att statistikprogrammet enbart fanns på en dator och att materialet 

dessutom var samlat på ett ställe. För att undvika fel i inmatningen fick varje fråga ett 

siffertal som stämde överens med siffran för kolumnen vilken skulle fyllas i SPSS. 

Genom detta blev det mindre sannolikt att mata in fel resultat på fel rad. När all data 

samlats in och var ifylld i SPSS, kontrollerades samtliga inmatade data på nytt för att 

undvika bias. Sammantaget ökar detta trovärdigheten och överförbarheten för datan som 

insamlats och analyserats. 

Analysen startades med att ta fram data på varje enskild variabel där författarna valde 

att få procentsatser för hur många JA respektive NEJ de fick under observationerna. För 

att presentera diagram i resultatet var författarnas kunskap om SPSS begränsad vilket är 

orsaken till att diagram skapades via Excel.  

De variabler som innefattade tid och antal störande moment valdes för att ta fram 

spridning det vill säga minsta och största värde samt median och spridningsmått med 

25:e och 75:e percentilen för att förstå hur spridning och fördelning av resultatet såg ut 

(Eliasson, 2013). 

För att se om det finns något samband mellan observationstid, antal störande moment 

och längsta möjliga tid för att vila bör forskaren använda sig av parametriska tester som 

grundar sig på medelvärde enligt Eliasson (2013). Det kräver dock att det finns en 

normalfördelning bland svaren och stor mängd data. I detta fallet är spridningarna 

mellan resultaten väldigt vida, till exempel var längsta vilostunden 105 minuter mot 

kortaste vilostunden 20 minuter. För att närmare granska normalfördelningen gjordes ett 

histogram på varje enskild variabel för att bekräfta resultaten som inte var 

normalfördelade. Ytterligare ett test genomfördes för att granska normalfördelningen, 

vilket rekommenderas vid mindre mängd data än 50 observationer och det heter 

Shapiro-Wilk normality tests (Elliott & Woodward 2007) och även det styrker vårt val 

av icke parametrisk test och styrker både trovärdighet och överförbarhet av resultatet. 

Att resultaten inte är normalfördelade beror med största sannolikhet på för få 

observationer. Av anledning att resultaten inte var normalfördelade har icke-

parametriska test gjorts istället för att kunna spegla resultatet av observationerna bättre.  

 

Trots att författarna försökt studera kring användande och hantering av 

statistikprogrammet SPSS upplever författarna att de har för lite kunskap om 

programmet för att kunna göra fler och mer komplexa analyser för att finna om det finns 

flera samband, då tiden för magisteruppsatsen är begränsad. 

 

7.1.6 Forskningsetiska överväganden 

Etisk egengranskning, via etikkommitté Sydosts dokument, genomfördes inför 

observationsstudien och den påvisade att ingen ansökan behövdes skicka in om råd hos 

etisk kommitté (Bilaga 5). Detta gjordes ändå för att få råd om huruvida studien kunde 

genomföras eller inte, ur ett etiskt perspektiv på grund av att forskning inom 

intensivvård kan vara en etisk utmaning. Detta beroende på om forskningen ska 

innefatta patienter inom intensivvården där de oftast inte kan ge samtycke till forskning, 

då de kan vara nersövda och intuberade. Ansökan om råd hos etisk kommitté har 

skickats in och besvarats. De ansåg att det inte fanns några etiska hinder att genomföra 

studien. Däremot ansåg de att det fanns otydligheter i bland annat informationsbrev och 

observationsprotokoll. Informationsbreven hade redan gått ut till verksamheterna när 

svar från etikkommittén erhölls, efter godkännande av handledare. I 
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observationsprotokollet har frågor strukits som hade kunnat tolkas som om fakta om 

antingen patient eller personal dokumenterades. I stället för att ha tvivel i uppsatsen 

valde författarna att således stryka frågorna och inte ha med dem i resultatet.  

 

Innan observationerna kunde påbörjas införskaffades samtycke från 

verksamhetscheferna på respektive enhet där studien skulle genomföras. På den ena 

enheten tog det några dagar längre tid att få godkänt, vilket försköt studiens start på den 

enheten. Båda verksamhetscheferna på de olika intensivvårdsavdelningarna gav sitt 

tillstånd till att genomföra studien. Information om beaktanden och godkännande har 

således mailats ut till verksamhetscheferna, för att studien ska hålla hög etisk kvalitet. 

För att minimera riskerna för patienterna har regelbunden egengranskning skett för att 

kritiskt granska arbetet så långt. Nyttan för patienter inom intensivvården blir, 

förhoppningsvis, att de kan få en bättre vila om hälsotillståndet tillåter det. Resultatet 

kan dessutom leda till att rutiner förbättras kring den strukturerade vilostunden vilket 

gör att nyttan övervinner risken.  

Avslutningsvis har studien en författarna uppfylld de etiska krav som ställs enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) och Vetenskapsrådet (2017).  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Observationsstudien innefattade 41 observationer av intensivvårdspatientens 

strukturerade vilostund som i snitt varade i 70 minuter. Resultatet bygger på observation 

av nio olika främjande åtgärder för vilostunden och under vilostunden observerades åtta 

eventuellt störande moment. Statistik för hur många gånger vilostunden stördes 

observerades till i snitt 25 gånger, samt längsta möjliga tid för vila mättes till i snitt tio 

minuter. Resultaten visar att främjande åtgärder inte görs i full utsträckning och att 

intensivvårdspatientens vilostund blir frekvent störd. Detta kommer att diskuteras i 

detalj nedan. 

 

7.2.1 Främjande åtgärder 

I observationerna noterades om rullgardin eller persienner dragits ner för att främja vila, 

vilket inte gjordes alltid. Där blir det dock en tolkningsfråga, då ingen av författarna 

frågade om det var för att främja vila som persiennerna eller rullgardinerna var 

fördragna. Det skulle kunna vara som så att det rullades ner för att skydda 

medicinteknisk utrustning från solen, eller för att solen sken rakt in i salen på patienten, 

eller för att främja vilan. Detta blir en svaghet i resultatet. Eliassen och Hopstock (2011) 

såg i sin studie, liksom i denna studien, att persienner eller rullgardiner inte drogs ner i 

samma utsträckning på dagtidsvilan som under natten. I observationsstudien drogs 

rullgardiner eller persienner ner i 63 % av fallen, och i Eliassen och Hopstock (2011) 

var det i 36% av fallen. Således kan tolkas att det har skett en förbättring om studierna 

jämförs. Deras studie var dock ingen observationsstudie utan en intervjustudie där de 
frågade intensivvårdssköterskor om främjande åtgärder för vila och sömn. Ylikangas 

(2017) beskriver miljö som allt runt omkring oss, bland annat involveras ljus och ljud 

däri. Således tolkas att för främjande av vila så bör ljus- och ljudnivån dämpas i miljön 

så att ro kan skapas. Asp (2017) menar att vårdmiljön ingår i möjligheten till vila genom 

till exempel trivsel och mellanmänsklig vårdkultur.  I detta kan också kopplas de 

främjande åtgärderna om att dörren till vårdrummet stängs, att ljudvolymen på den 

medicintekniska apparaturen sänks samt att informationsskylt hängs upp på dörren om 

att vila pågår, då dessa kan skapa ro för vilostunden. Utifrån ovanstående är dämpande 

av belysning också en främjande åtgärd för vila. I studien dämpades belysningen i 59% 

av fallen vilket kan jämföras med Eliassen och Hopstock (2011) där belysningen 

dämpades i 60% av fallen. Ett hjälpmedel för att stänga ute besvärande ljus för 
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främjande av vilostunden är ögonmask eller sovmask. Det användes inte i någon av 

observationerna och liknande mönster kunde ses i Eliassen och Hopstock (2011) där 

enbart 4% av intensivvårdssjuksköterskorna använde hjälpmedlet sovmask. En fördel 

med ögonmask/sovmask är att belysningen kan vara oförändrad så att vårdpersonal kan 

fortsätta arbeta i god belysning, vilket gör att det främjar arbetsmiljö samtidigt som det 

främjar vila för intensivvårdspatienten. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna 

vara användande av sovmask/ögonmask nattetid för intensivvårdspatienter på grund av 

ovanstående.  

 

I studien observerade författarna om öronproppar eller sovmask användes på patienterna 

för att främja vilan och stänga ute ljus och ljud, vilket inte gjordes i något av fallen. 

Scotto, McClusky och Kimmel (2009) såg att öronproppar kunde ha effekt på 

patienternas upplevda sömnkvalitet på ett positivt sätt. De undersökte dock effekten på 

nattsömnen, men slutsatsen kan dras att det skulle kunna vara positivt för 

intensivvårdspatienternas dagtidsvila att försöka stänga ute ljudet. Tankar som kommer 

till författarna är om till exempel respiratorns ljud vid in- och utandning förstärks med 

öronproppar, eller om det låter som normal andning. Teknik vid insättande av 

öronproppar om patienterna själv inte kan anbringa dessa är också något som behöver 

tas med i beräkningen då en ineffektivt satt öronpropp troligen kan ge mer irritation än 

nytta för patienten. Hansen, Langhorn och Dreyer (2017) har i sin studie sett positiva 

effekter av att patienter får lyssna på musik, specialkomponerad för patienterna, i 

samband med vila. De såg att patienterna fick det lättare att slappna av och den skattade 

kvaliteten på sömnen/vilan blev bättre än de som inte fick lyssna på musiken.  

 

Eliassen och Hopstock (2011) beskriver ett antal främjande åtgärder för vila, bland 

annat lägesändring och massage. Under observationen som gjorts lägesändrades 

patienten endast i 29% av fallen och inte någon gång användes massage/beröring för att 

främja vila. Då observatörerna var på plats en stund innan varje observation, kan det 

vara som så att patienten hade lägesändrats innan de kom på plats och således inte 

behövde lägesändras inför vilan. Det är en svaghet i resultatet för studien. 

Massage/beröring bör, enligt Eliassen och Hopstock (2011) ske i direkt anslutning till 

vilan för att ha effekt och då observatörerna var på plats innan vilan är det ett relativt 

starkt resultat som erhållits. Det kan vara som så att ingen i personalgruppen är 

utbildade i massage eller beröring och då är det svårt att utföra ett sådant moment. 

Slutsatsen blir att adekvat utbildning behövs för massage på rätt sätt, men att lägesändra 

patienten inför vilan är relativt lätt att göra. En stor fördel, anser författarna, är om 

närstående har tillfrågats om patienten har en favoritposition att sova/vila i. I 29 % av 

fallen i observationsstudien sattes en informationsskylt om att vila pågår på salen upp på 

dörren till salen. På så sätt markerades att patienten vilade och att det inte var lämpligt 

att komma in på salen via den dörren. Enligt Eliassen och Hopstock (2011) såg de att 

sjuksköterskor ansåg det vara en främjande åtgärd för vila. Reflektionen blir att det är 

ett tydligt sätt att visa att vila pågår på salen och att, om det går, använda en annan väg 

in till salen. Det kan också sätta en tanke på den som läser skylten att inte gå in i salen 

utan fråga sjuksköterskorna om när det är lämpligt att återkomma, till exempel 

närstående eller annan vårdpersonal som vill göra en undersökning.  

 

7.2.2 Störande moment 

Att intensivvårdspatientens vilostund blir störd är något som resultatet speglar tydligt. 

Exakt vad som stör varje vilostund finns det viss variation på även om 

intensivvårdspatientens vila generellt blir störd av flera faktorer och i hög utsträckning. 

Det som bland annat framgår i resultatet bland störande moment är om belysningen 
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förändras, vilket den gjorde i 27% av fallen. Om belysningen förändras skulle åtgärder 

som att tända belysningen eller dra upp rullgardinerna göras, vilket under en vilostund 

kan påverka patientens möjlighet till vila. Under observationerna sågs att de störande 

moment som fanns med i observationsprotokollet i hög grad inträffade. Tolkningen blir 

att det är svårt att ha en ostörd vila på intensivvårdssalen. Om inte medicinteknisk 

utrustning hos patienten larmar, så gör den det hos medpatienter. Att endast ha 

enkelrum på intensivvårdsavdelningar skulle vara optimalt, men kostnadsineffektivt då 

det kräver betydligt mer personal (egen tolkning). Dock visar studier på att förekomst 

av nosokomial (sjukhusförvärvad) smitta minskar och större möjlighet till vila finns 

med enkelrum (Bracco, Dubois, Bouali & Eggiman, 2007; Kesecioglu, Schneider, van 

der Kooi & Bion, 2012). Vissa störande moment skulle kunna vara enkla att minimera, 

till exempel att byta läkemedel i sprutpumpar i god tid så att de inte larmar för tom 

spruta under vilostunden, sänka ljudvolymen på samtal som förs och kanske måste föras 

i vårdrummet samt att minimera riskerna för att dörren till vårdrummet öppnas. 

 

Almerud et.al (2007) menar att den högteknologiska miljön redan är skrämmande för 

patienterna, och om det då dessutom larmar i utrustningen kan det leda till otrygghet hos 

patienten, förutom att vilan störs. Asp (2017) påtalar att vila i lugn och ro innebär att 

yttre intryck avskärmas och detta tolkas i denna studien som att ljus och ljud bör 

minimeras.  

På en av intensivvårdsavdelningarna där observationerna gjordes hade riktlinjerna 

ändrats samma vecka som observationerna startade. I stället för middagsvila införde de 

petfri tid, vilket innebär att patienten inte ska störas eller vidröras i onödan om inte 

hälsotillståndet kräver det. I resultatet ses tydligt att patienten under vilostunden vidrörs, 

dock har ingen notis gjorts om vem som har vidrört patienten utan enbart att patienten 

vidrördes under vilostunden, vilket kan anses vara ett störande moment. Dock kan det 

också vara en trygghet för patienten om denne vidrördes av anhörig eller närstående då 

patienten troligen känner igen beröring av make/maka eller annan nära anhörig, anser 

författarna. Asp (2015) menar att en av delarna i fenomenet vila kan vara lustfylld 

stimulans, vilket menas att göra saker som ger energi och har vilans essens i sig. Detta 

kan tolkas att vissa människor inte kan vila utan att till exempel ha sin partner nära sig, 

och då blir beröring av partnern under vilostunden en främjande åtgärd till vila i stället 

för ett störande moment.  Ylikangas (2017) hänvisar till att intensivvårdsmiljön inte 

främjar patienternas och närståendes samspel med tanke på att utrymmet där de kan 

vara tillsammans är litet och inte särskilt avskilt eller privat. I intensivvården är 

patienten alltid övervakad och där finns alltid personal närvarande på rummet, vilka 

ingår i intensivvårdsmiljön. McAndrew, Leske, Guttormson, Kelber, Moore och 

Dabrowski (2016) såg i sin studie att personalen uppmuntrade anhöriga att sitta med 

under vilan, och kanske passa på att ta en tupplur själva, så att de var närvarande för 

patienten.  

  

7.2.3 Antal störningar och längsta sammanhängande vila 

I resultatet framgår det att intensivvårdspatientens vilostund blir störd många gånger, i 

snitt 25 gånger på 70 minuter visar siffror som tolkas vara missgynnsamma. Vid 

överslagsräkning innebär det att vilostunden kan bli störd cirka var tredje minut men 

resultatet visar att vilostunden störs var tionde minut. Störningarna uppstår troligen 

samlat vilket innebär att längsta tiden då vilostunden inte störs blir längre (cirka tio 

minuter). Tio minuter är dock inte tillräckligt med tid för att vila och återhämta sig, 

särskilt inte för intensivvårdspatienter som behöver utökad möjlighet till vila och 

återhämtning, som beskrivits tidigare. I resultatet ses att längsta tid för en patient att vila 

utan störande moment är 48 minuter och minsta längden på vila är tre minuter. Ur detta 
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tolkas som att patienten som fick en vilostund på 48 minuter troligen hade mindre 

medicinska insatser än den som fick tre minuters vila. Detta är dock inte säkerställt 

eftersom ingen fakta om patienterna i fråga har samlats.  

 

Korrelationen mellan observationstid och längsta sammanhängande vila är det enda som 

har statistisk signifikans i observationsstudien. Detta tolkas som uppenbart då ju längre 

tid patienten får att vila på, desto större är chansen till längre stunds ostörd vila. Enligt 

Eliasson (2013) är en 5% signifikansnivå (0,05) tillräckligt men ett resultat på 1% (0,01) 

eller därunder ger högre trovärdighet. McAndrew et al. (2016) gjorde en studie om quiet 

time eller vilostund på dagen vilken var två timmar på eftermiddagen. Där stördes inte 

vilostunden lika frekvent som i observationsstudiens resultat. Vilostunden stördes i 

deras studie fem gånger eller fler i endast 11% av fallen jämfört med 

observationsstudien där vilostunden stördes 25 gånger i snitt. En tolkning av detta kan 

vara att rutinerna, eller följsamheten till rutinerna skiljer sig. Det kan också vara 

olikheter i mätningarna på studierna i vad som anses vara ett störande moment.  

 

Som tidigare beskrivits visar studier att brist på sömn och vila ger svårigheter för 

tillfrisknandet av intensivvårdspatienten med bland annat både förlängd respiratortid, 

svårigheter att läka sår, ökad risk för IVA-delirium samt ökade stressnivåer (Friese et.al, 

2007; Olson, Borel, Laskowitz, Moore & McConnell, 2001; Tamburri, DiBrienza, 

Zozula & Redeker, 2004; Walder, Francioli, Meyer, Lancon & Romand, 2000). Ur detta 

kan tolkas att det blir en förlängd vårdtid med brist på sömn och vila. Författarnas 

slutsats blir således att om vila och sömn främjas, förkortas vårdtider på 

intensivvårdsavdelningen och det kan leda till ökat välbefinnande för 

intensivvårdspatienten. Det gör också att vårdplatserna på intensivvårdsavdelningen 

troligen inte är belagda i samma höga utsträckning, vilket är positivt för de som behöver 

intensivvård. Författarna anser att inte främja vila och sömn för intensivvårdspatienten 

är att göra denne sjukare, vilket är oetiskt och i strid med Hälso- och sjukvårdslagen.  

Enligt egna beräkningar med stöd från SCB och SIR (Statistiska Centralbyrån och 

Svenska Intensivvårdsregistret 2018-03-23) finns det 3,9 allmänna intensivvårdsplatser 

registrerade per 100 000 invånare. Således anser författarna att det finns en vinst i att 

inte ha intensivvårdsplatser belagda i onödan ur samhällsekonomiskt perspektiv. 

Samtidigt ur ett vårdetiskt perspektiv kan inte intensivvårdsplatser frigöras för tidigt på 

grund av ett ökat behov av intensivvårdsplatser, då troligen den som får lämna sin plats 

i förtid kommer i retur i eventuellt sämre medicinskt tillstånd. Fleck och Murphy (2018) 

diskuterar i ett öppet forum i en etisk tidskrift just detta. De menar att kriterier för 

intensivvård är svåra att upprätthålla och att överväganden hela tiden bör göras för att se 

till att den som behöver intensivvården mest, också får den. Det ger många etiska 

dilemman om huruvida den patienten som redan ligger på platsen ska få stanna kvar på 

den med låg chans till överlevnad, eller om den patienten som är kritiskt sjuk och 

behöver intensivvård ska få ta platsen för att denne har större chans till överlevnad. I sin 

artikel diskuterar de för svårigheterna i dessa beslut och om svårigheterna med både etik 

och moral (a.a). Som tidigare beskrivits kan ökad möjlighet till god vila och sömn leda 

till kortare vårdtider på intensivvårdsavdelning och borde således prioriteras, både ur ett 

samhällsperspektiv där det blir fler lediga intensivvårdssängar snabbare, men också ur 

ett etiskt perspektiv, där den som är i behov av intensivvård kan få det utan dröjsmål.  

 

Sammanfattningsvis anser författarna att även om det finns en viss överförbarhet och 

generaliserbarhet av resultatet har observationsstudien också en del svagheter. Med 

överförbarhet menas, enligt Wallengren och Henricson (2012) och Patel och Davidsson 

(2011) att resultatet går att överföra till andra kontexter och grupper. Detta gör att 
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studien i sin helhet kan generaliseras på alla allmänna intensivvårdsavdelningar då det 

troligen finns lika mycket störande moment där som på de intensivvårdsavdelningar 

som observerats. Dock kan rutiner skilja mellan enheter och därmed påverka huruvida 

det blir en god vilostund eller inte. Troligen borde det finnas intensivvårdsavdelningar 

som inte har strukturerad vilostund där studien inte kan generaliseras. Med tanke på hög 

validitet i studien kan vidare forskning utföras med studien som grund och utefter 

observationsprotokollet. 

 

8 Slutsats 
Den strukturerade vilostunden blir mycket fragmenterad och störd enligt resultatet i 

denna studie. Detta trots att det finns riktlinjer på intensivvårdsavdelningarna som 

observerats att det ska finnas en vilostund för patienterna i syfte att öka återhämtningen. 

Då den strukturerade vilostunden fragmenteras blir den längsta vilan som 

intensivvårdspatienten kan uppnå för kort för att uppnå återhämtning ur 

sjukdomstillståndet. Det i sin tur kan leda till förlängda vårdtider genom att det blir 

svårare för patienterna att komma ur respirator bland annat, så som beskrivits tidigare.  

Avslutningsvis menar författarna att behovet av vila och sömn är stort för 

intensivvårdspatienter, som är svårt sjuka, och således är det inte optimalt att de inte får 

den vila och sömn de behöver för återhämtning.  

 

9 Vidare forskning 
Vidare forskning på området behövs, vi har under studiens gång fått fler frågor än vad 

studiens syfte kunnat besvara.   

 

Kan det vara att patienten skulle bli störd färre gånger om vilan främjas ytterligare? 

 

Hur kan patienternas vila främjas på bästa sätt, likaså nattsömnen? Om patienten får en 

icke-fragmenterad nattsömn kanske inte en dagtidsvila behövs? 

 

Är det så att bättre följsamhet till rutiner i intensivvårdsmiljön kan störa patientens 

vilostund mindre ofta? Kan en vilostund på dagen göra att nattsömnen/nattvilan blir 

sämre? 

 

Många obesvarade frågor pekar på behovet av vidare forskning inom området. Frågorna 

är mer av kvalitativ ansats, och inget som kunnat studeras i denna studie vilken har haft 

kvantitativ ansats. Kvalitativ ansats skulle vara att föredra vid vidare forskning, då 

intensivvårdspatienters upplevelser av strukturerad dagtidsvila inte undersökts. En 

kvalitativ ansats skulle också kunna ge mer djupgående information kring begreppet 

vila som vårdvetenskapligt begrepp och kring den strukturerade vilostunden.  

 



  
 

22 
 

Referenser 
Almeida, B., Silva, P., Souza, J. & Silva Magro, C (2016) Sleep as a basic human need 

in the scenario of a critical patient. Journal of Nursing, 10(12), 4494-4500. doi: 

10.5205/reuol.9978-88449-6-ED1012201609 

 

Almerud, S., Alapack, R., Fridlund, B. & Ekebergh, M (2007). Of vigilance and 

invisibility – being a patient in technologically intense environments. Nursing in 

Critical Care, 12(3), 151-158. doi: 10.1111/j.1478-5153.2007.00216.x 

 

Asp, M. (2015) Rest: A health-related phenomenon and concept in caring science. 

Global Qualitative Nursing Research, 1-8. doi: 10.1177/2333393615583663 

 

Asp, M. (2017) I Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red) Vårdvetenskapliga begrepp i 

teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 

 

Billhult, A. & Gunnarsson, R. (2012) I Henricsson, M.(red) Vetenskaplig teori och 

metod – från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bracco, D., Dubois, M.J., Bouali, R. & Eggiman, P. (2007). Single rooms may help to 

prevent nosocomial bloodstream infection and cross-transmission of methicillin-resitant 

Staphylococcus aureus in intensive care units. Intensive Care Med, 33, 836-840. doi 

10.1007/s00134-007-0559-5 

 

Broman, J-E (2010) I Ullberg, J. (red) Sömn och sömnstörningar. Vilnius: Logotipas 

 

Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done?, 

Qualitative Research, 6(1), 97-113. doi: 10.1177/1468794106058877 

 

Dataskyddsförordningen (GDPR). 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordni

ngstexten/#9 Hämtad: 2018-05-15 

 

Dennis, C.M., Lee, R., Knowles Woodard, E., Szalaj, J.J & Walker, C.A. (2010) 

Benefits of quiet time for neuro-intensive care patients. Journal of Neuroscience 

Nursing, (42)4, 217-224. doi:10.1097/JNN.0b013e3181e26c20 

 

Eliassen, K. & Hopstock, L (2011). Sleep promotion in the intensive care unit-A survey 

of nurses´ interventions. Intensive and Critical Care Nursing, 27, 138-142. doi: 

10.1016/j.iccn.2011.03.001 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Elliott AC, Woodward WA. Statistical analysis quick reference guidebook with SPSS 

examples. 1st ed. London: Sage Publications; 2007.  

 

Fleck, L.M. & Murphy, T.F. (2018). First come, first served in the intensive care unit: 

Always?. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 27, 52-61. doi: 

10.1017/S0963180117000391 

 

https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2C%20Ekebergh%2C%20Margaretha%2CAND&tab=articles&search_scope=Articles&sortby=rank&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&mode=advanced&offset=0


  
 

23 

Friese, R., Diaz-Arrastia, R., Frankel, H. & Gentilello, L (2007) Quantity and Quality of 

Sleep in the Surgical Intensive Care Unit: Are Our Patients Sleeping? The Journal of 

TRAUMA Injury, Infection and Critical Care, 63(6), 1210-1214. doi: 

10.1097/TA.0b013e31815b83d7 

 

Giusti, G.D., Tuteri, D. & Giontella M. (2016). Nursing interactions with intensive care 

unit patients affected by sleep deprivation - An observational study. Dimensions of 

Critical Care Nursing, (35)3, 154-159. doi: 10.1097/DCC.0000000000000177 

 

Hansen, I.P., Langhorn, L. & Dreyer, P. (2017) Effects of music during daytime rest in 

the intensive care unit. British Association of Critical Care Nurses. doi: 

10.1111/nicc.12324 Publicerad online innan publicerad i tidskrift.  

 

Henricsson, M (2012) I Henricsson, M. (red) Vetenskaplig teori och metod - från idé till 

examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-

30 Hämtad: 2018-01-16 

 

Kesecioglu, J., Schneider, M.M.E, van der Kooi, A.W. & Bion, J. (2012). Structure and 

function: planning a new ICU to optimize patient care. Critical Care, 18(6), 688-692. 

doi: 10.1097/MCC.0b013e328358d4bd 

 

Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot intensivvård (2012). http://www.aniva.se/wp-

content/uploads/2014/12/kompetensbeskrivning_intensivvard.pdf 

Hämtad: 2018-01-04 

 

Konkani, A., Oakley, B. & Penprase, B. (2014). Reducing hospital ICU noise: A 

behavior-based approach. Journal of Healthcare Engineering, 5(2), 229-246. doi: 

10.1260/2040-2295.5.2.229 

 

Lag (2003:460) om etikprövning vid forskning. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-

forskning-som_sfs-2003-460 Hämtad: 2018-01-16 

 

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218 Hämtad: 2018-05-15 

 

Larsson, A. & Rubertsson, S (2012). Intensivvård. Stockholm: Liber AB 

 

McAndrew, N.S., Leske, J., Guttormson, J., Kelber, S.T., Moore, K. & Dabrowski, S. 

(2016) Quiet time for mechanically ventilated patients in the medical intensive care 

unit. Intensive and Critical Care Nursing, 35, 22-27. doi 10.1016/j.iccn.2016.01.003 

 

Nightingale, F. (1989) Anteckningar om sjukvård… ur vårt tidsperspektiv - FoU-

rapport 31. Skellefteå: Artemis Bokförlag 

 



  
 

24 

Olson, D., Borel, C., Laskowitz, D., Moore, D. & McConnell, E (2001). Quiet time: a 

nursing intervention to promote sleep in neurocritical care units  American Journal of 

Critical Care, 10(2), 74-78. 

 

Patel, R & Davidsson, B (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Polit, D. & Beck, C. (2017). Nursing research – Generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Rissanen (2013). SPSS Manual. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 

https://studentportalen.uu.se/uusp-filearea-

tool/download.action?nodeId=1186719&toolAttachmentId=214739 Hämtad: 2018-03-

05 

 

Scotto, C., McClusky, C., Spillan, S. & Kimmel, J (2009) Earplugs improve patients´ 

subjective experience of sleep in critical care. Nursing in Critical Care, 14(4), 180-184. 

doi: 10.1111/j.1478-5153.2009.00344.x   

 

Socialstyrelsen (2012) Sekretess- och tystnadspliktsgränser - I socialtjänsten och i 

hälso- och sjukvården. 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18619/2012-2-28.pdf 

Hämtad: 2017-12-27 

 

Statistiska Centralbyrån (SCB) http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/ Hämtad: 2018-

03-23 

 

Stubberud, D-G. I Gulbrandsen, T. & Stubberud, D-G. (red) (2013).Intensivvård - 

Avancerad omvårdnad och behandling. Lund: Studentlitteratur 

 

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) http://portal.icuregswe.org/seiva/rapport  

Hämtad: 2018-03-23 

 

Tamburri, L., DiBrienza, R., Zozula, R. & Redeker, N (2004) Nocturnal care 

interactions with patients in critical care unit. American Journal of Critical Care, 13(2), 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=71d97125-f23c-49d3-afc5-

ab0e2dd63303%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%

3d%3d#AN=106742426&db=ccm Hämtad: 2017-12-21 

 

Walder, B., Francioli, D., Meyer, J-J., Lancon, M. & Romand, J (2000) Effects of 

guidelines implementation in a surgical intensive care 

unit to control nighttime light and noise levels. Critical Care Medicine, 28(7), 2242-

2247. 

 

Wallengren, C. & Henricson, M. (2012). I Henricson, M. (red). Vetenskaplig teori och 

metod – från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Vetenskapsrådet (2017) God forskningssed. Hämtad: 2017-12-21 via kursboken i kurs 

Vetenskapliga metoder 4VÅ623  

 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Olson,+DaiWai+M/$N;jsessionid=D0331EFF5522431168DB4CA6EF742B1E.i-022d1d394f1c55181
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Borel,+Cecil+O/$N;jsessionid=D0331EFF5522431168DB4CA6EF742B1E.i-022d1d394f1c55181
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Laskowitz,+Daniel+T/$N;jsessionid=D0331EFF5522431168DB4CA6EF742B1E.i-022d1d394f1c55181
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Moore,+Dominic+T/$N;jsessionid=D0331EFF5522431168DB4CA6EF742B1E.i-022d1d394f1c55181
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/McConnell,+Eleanor+S/$N;jsessionid=D0331EFF5522431168DB4CA6EF742B1E.i-022d1d394f1c55181
http://search.proquest.com/openview/bf5bb82f6e538b433cf1b19fdbe696b7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33078
http://search.proquest.com/openview/bf5bb82f6e538b433cf1b19fdbe696b7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=33078
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/American+Journal+of+Critical+Care/$N/33078/OpenView/227898538/$B/367006526394531PQ/1;jsessionid=D0331EFF5522431168DB4CA6EF742B1E.i-022d1d394f1c55181
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/American+Journal+of+Critical+Care/$N/33078/OpenView/227898538/$B/367006526394531PQ/1;jsessionid=D0331EFF5522431168DB4CA6EF742B1E.i-022d1d394f1c55181


  
 

25 

World Medical Association (WMA) (2013) WMA declaration of Helsinki - Ethical 

principles for medical research involving human subjects. 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/ Hämtad: 2018-01-02 

 

Ylikangas, C. (2017) I Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red) Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 

 

Åkerstedt, T. (2002). Sömnens betydelse för hälsa och arbete - Fakta och goda 

råd.  Järvsö: Bauer Bok. 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Observationsprotokoll strukturerad vilostund 

Datum och tid:__________________ Tid för strukturerad 

vilostund:___________minuter  

 

Främjande åtgärder inför strukturerad vila 

Kategori Frågor som besvaras Ringa in 

svar! 

Ljus 1.Dras persienner eller rullgardin ner? JA alt NEJ 

 2.Dämpas belysningen? JA alt NEJ 

 3.Används sovmask? JA alt NEJ 

Ljud 4.Sänks larmvolym aktivt på medicinteknisk 

utrustning? 

JA alt NEJ 

 5.Stängs dörren till vårdrummet? JA alt NEJ 

 6.Används öronproppar? JA alt NEJ 

Patientkomfort 7.Görs lägesändringar för att främja vila? JA alt NEJ 

  8.Används beröring som främjar vila?  JA alt NEJ 

Information 11.Informationsskylt om strukturerad 

vilostund? (dörr) 

JA alt NEJ 

 

Störande moment under strukturerad vilostund 

Kategori Frågor som besvaras Ringa in 

svar! 

Ljus 12.Förändras belysningen?  JA alt NEJ 

Ljud 13.Larm från medicinskteknisk utrustning? JA alt NEJ 

 14.Ljud från närliggande intensivvårdsplats? JA alt NEJ 

 15.Samtalas det i vårdrummet? JA alt NEJ 

 16.Ljud från dörren till vårdrummet? JA alt NEJ 

 17.Ljud från yttre miljö? (SSK-expedition och 

korridor)  

JA alt NEJ 

Övriga störande 

moment 

18.Vidrörs patienten under vilostunden? JA alt NEJ 

 19.Tilltalas patienten under vilostunden? JA alt NEJ 

 

20.Antal störande moment under strukturerad vilostund 

______________________________________________________________________

_____ 

21.Längsta sammanhängande tid mellan de störande momenten under strukturerade 

vilostunden (min) _____________________________________minuter. 

  



  
 

II 

Bilaga 2 Informationsbrev till Verksamhetschef 

Strukturerad vilostund inom intensivvården. En observationsstudie 

Tidigare studier visar att intensivvårdspatienter får för lite sömn och vila. Dagens 

intensivvård är extremt högteknologisk med flera olika medicinsktekniska apparater 

exempelvis övervakningsutrustning, läkemedelspumpar, sondmatspumpar, respiratorer, 

dialysapparater och övrig nödvändig utrustning. Den medicintekniska utrustningen är 

nödvändig för att bedriva intensivvård på ett effektivt och patientsäkert sätt, det medför 

dock att ljud i intensivvårdsmiljön påverkas. Även ljud från personalens konversationer 

och ljus från nödvändig belysning kan störa intensivvårdspatienten under vila. I ljuset 

av detta har vi valt att intressera oss för vilostunden mitt på dagen genom observation av 

den strukturerade vilostunden på intensivvårdsavdelningar.  

Inom ramen för vår magisteruppsats vill vi observera fenomenet strukturerad vilostund 

och syftet med studien är att undersöka hur den strukturerade vilostunden främjas för 

intensivvårdspatienten. I vår observation kommer vi inte samla några enskilda data om 

patienten eller vårdpersonalen. Vi kommer inte att medverka i vården av patienten utan 

enbart observera vad som sker inne på patientsalen. Vi kommer med hjälp av ett 

protokoll under observationen besvara frågor både före och under den strukturerade 

vilostunden. Vi planerar att genomföra observationerna under den strukturerade vilan, 

vardagar under ca 3 veckors tid. Den data som samlas in via protokollen kommer sedan 

att analyseras för att bilda ett sammanvägt resultat.  Ansökan om granskning av 

Etikkommitté Sydost kommer skickas in som stöd i våra etiska överväganden och 

presenteras för verksamhetschefen. 

Genom ökad kunskap om de faktorer som bidrar och eller hindrar patients vila kommer 

både intensivvårdspatienter, intensivvårdsavdelningen och vårdpersonal 

förhoppningsvis gynnas av detta.  

Studier har visat att intensivvårdspatienter som får mer vila och sömn har kortare 

vårdtid på intensivvårdsavdelningen. 

Vi kommer följa ordinarie sjukvårdssekretess. Efter avslutad studie kommer protokollen 

att destrueras även om de inte innehåller någon känslig information. Studiens resultat 

kommer intensivvårdsavdelningen att få presenterad både genom muntlig presentation 

på ett avdelningsmöte under våren och i form av skriftlig magisteruppsats 

Linnéuniversitet i Växjö.  

Förfrågan 

Vi vänder oss till dig för att få godkännande att få genomföra studien hos er, men också 

för samtycke för avdelningens deltagande. I den här studien kommer avdelningen som 

helhet att räknas som deltagare och vi behöver därför ett samtycke från dig. Vi vill 

understryka att inget kring vården av patienten kommer förändras under observationen, 

att ingen information om personal eller patient kommer samlas in och att inga enskilda 

samtycken från patienter eller vårdpersonal kommer samlas in då huvudfokus för 

studien inte är enskilda personer.   

Ytterligare information kan ges vid kontakt med nedanstående ansvariga: 

Namn Jonas Månsson Magnus Johansson Marcus Granmo. 

Handledare. Inst för Hälso- 

och vårdvetenskap, 

Linnéuniversitetet, Växjö. 

Telefon 070-6953427 076-2009075  

E-post sanojm86@hotmail.com magnusjohansson854@gmail.com 
 

marcus.granmo@lnu.se 

Adress Torpgatan 3 28942 
Broby  

Rektorsgatan 11A 25436 
Helsingborg  

 

mailto:sanojm86@hotmail.com


  
 

III 

Bilaga 3 Informationsbrev till intensivvårdsavdelning 

Strukturerad vilostund inom intensivvården. En observationsstudie 

Tidigare studier visar att intensivvårdspatienter får för lite sömn och vila. Dagens 

intensivvård är extremt högteknologisk med flera olika medicinsktekniska apparater 

exempelvis övervakningsutrustning, läkemedelspumpar, sondmatspumpar, respiratorer, 

dialysapparater och övrig nödvändig utrustning. Den medicintekniska utrustningen är 

nödvändig för att bedriva intensivvård på ett effektivt och patientsäkert sätt, det medför 

dock att ljud i intensivvårdsmiljön påverkas. Även ljud från personalens konversationer 

och ljus från nödvändig belysning kan störa intensivvårdspatienten under vila. I ljuset 

av detta har vi valt att intressera oss för vilostunden mitt på dagen genom observation av 

den strukturerade vilostunden på intensivvårdsavdelningar.  

Inom ramen för vår magisteruppsats vill vi observera fenomenet strukturerad vilostund 

och syftet med studien är att undersöka hur den strukturerade vilostunden främjas för 

intensivvårdspatienten. I vår observation kommer vi inte samla några enskilda data om 

patienten eller vårdpersonalen. Vi kommer inte att medverka i vården av patienten utan 

enbart observera vad som sker inne på patientsalen. Vi kommer med hjälp av ett 

protokoll under observationen besvara frågor både före och under den strukturerade 

vilostunden. Vi planerar att genomföra observationerna under den strukturerade vilan, 

vardagar under ca 3 veckors tid. Den data som samlas in via protokollen kommer sedan 

att analyseras för att bilda ett sammanvägt resultat.  Ansökan om granskning av 

Etikkommitté Sydost kommer skickas in som stöd i våra etiska överväganden och 

presenteras för verksamhetschefen. 
Genom ökad kunskap om de faktorer som bidrar och eller hindrar patients vila kommer både 

intensivvårdspatienter, intensivvårdsavdelningen och vårdpersonal förhoppningsvis gynnas av 

detta.  

Studier har visat att intensivvårdspatienter som får mer vila och sömn har kortare 

vårdtid på intensivvårdsavdelningen. 

Vi kommer följa ordinarie sjukvårdssekretess. Efter avslutad studie kommer protokollen 

att destrueras även om de inte innehåller någon känslig information. Studiens resultat 

kommer intensivvårdsavdelningen att få presenterad både genom muntlig presentation 

på ett avdelningsmöte under våren och i form av skriftlig magisteruppsats 

Linnéuniversitet i Växjö.  

Vi vill understryka att inget kring vården av patienten kommer förändras under 

observationen, att ingen information om personal eller patient kommer samlas in och att 

inga enskilda samtycken från patienter eller vårdpersonal kommer samlas in då 

huvudfokus för studien inte är enskilda personer.   

 

Ytterligare information kan ges vid kontakt med nedanstående ansvariga: 

Namn Jonas Månsson Magnus Johansson Marcus Granmo. 

Handledare. Inst för 

Hälso- och 

vårdvetenskap, 

Linnéuniversitetet, 

Växjö. 

Telefon 070-6953427 076-2009075  

E-post sanojm86@hotmail.com magnusjohansson854@gmail.com 

 

marcus.granmo@lnu.se 

Adress Torpgatan 3 28942 

Broby  

Rektorsgatan 11A 25436 

Helsingborg  

 



  
 

IV 

Bilaga 4 Samtyckesformulär 

Godkännande av genomförande och samtycke till deltagande i observationsstudie 

Jag och verksamheten har tagit del av informationen om studien Strukturerad vilostund 

inom intensivvården. Jag och verksamheten har dessutom fått möjlighet att ställa frågor, 

fått dem besvarade och samtycker till deltagande i studien. 

Vi har fått information om att deltagandet är frivilligt och att vi när som helst kan 

avbryta medverkan i studien utan att ange orsak. 

 

Jag godkänner även att Magnus Johansson och Jonas Månsson får genomföra en 

observationsstudie i vår verksamhet  

 

Intensivvårdsavdelning gällande __________________ 

 

  

 

Underskrift verksamhetschef 

 

 

       

Namnförtydligande, ort och datum 

 

 

 

Underskrift av informationsgivare 

  



  
 

V 

Bilaga 5 Etisk egengranskning 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 

sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 

studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
  X 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 

ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 
X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 

och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 

medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 

vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 

Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 

om studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 

för studien är namngivna (student och handledare) 
X   

 


